ברכת המחנכות לבוגרי מחזור י"ב

ילדים והורים יקרים ,קהל נכבד
המופע בו נצפה מיד מבוסס על סיפור אמיתי .זהו סיפור התבגרותם של תלמידי השכבה ,שבאו
ממקומות שונים ,בתוך בי"ס קיבוצי .בשבילנו ,המחנכות ,עשיית המופע הזה היא סגירת מעגל .לפני
שלוש שנים ,כשקיבלנו על עצמנו לחנך את כיתות י' ,היינו עדות למפגש בין הקבוצות השונות
ולהפיכתן ,בהדרגה ,לקבוצה אחת .היום ,כשעל הבמה יופיעו לפניכם בנים ובנות ,אי אפשר יהיה
לזהות מי בא מאיפה.
לכם ,ההורים ,זה בודאי רגע מרגש מאד .ואנחנו מתרגשות יחד איתכם ,שהרי אלה גם קצת ילדינו.
הימים האחרונים של החזרות היו מעין סיכום אינטנסיבי מאד של עבודתנו כמחנכות .מי כמוכם יודע,
הורים יקרים ,שלהיות אחראים על ילדי דור הסלולר זו משימה מורכבת עד מאד .אנו מקוות שהצלחנו
במשימתנו החינוכית ,שהיא להביא כל אחד ואחת מהחניכים להכיר בכוחות שיש לו או לה ולעשות
את הכי טוב שאפשר .תודה לכם על שיתוף הפעולה והמילים הטובות .זה הדלק שלנו.
ילדים יקרים ,תקצר היריעה מלפרט את מה שעברנו יחד בכלל ,ובימים האחרונים בפרט .נדמה
ששלוש שנים נדחסו להן לתוך שלושה ימים והיוו ראשי פרקים לספר שכתבנו יחד מכיתה י' עד י"ב.
בין דפי הספר הזה ,שבו יש ימי לימודים אפורים לצד טיולים חווייתיים ,מסיבות וסמינרים ,יש לכל
אחת מאיתנו ,המחנכות ,סימניה משלה – אירועים שנצרבו בזיכרונה .בשלוש השנים שלנו יחד חווינו
אתכם בגדולתכם ובחולשתכם .ראינו צדדים טובים וגם פחות טובים.
הפרידה מכם קשה לנו מאד .כמו ההורים ,גם אנחנו שבויות בקסמכם וקשורות אליכם באלפי חוטים
קטנים שנטוו במהלך שלוש שנים גדושות .הפכתם חלק מחיינו .שיהיה המשך מוצלח.
ואחרונים חביבים ,הצוות החינוכי .הייתם חלק מאד משמעותי בחיי השכבה .אנו מוקירות את
המאמצים ,ההשקעה והחברות שלכם.
אנו רוצות להודות במיוחד לשניים שליוו אותנו לאורך השנים .לעמית (בולק)  -תודה על שלוש שנים
של עשייה חברתית וחינוכית ,ולא פחות חשוב ,על עזרתך בארגון המופע – ההובלות והנשיאה בעול.
אין כמוך!
לנורית  . -לא היינו יכולות לעשות זאת בלעדייך .עבודתנו הקשה ,התובענית והבלתי אפשרית ,הפכה
אפשרית בזכותך .תודה מיוחדת על נוכחותך האינטנסיבית ביומיים האחרונים .אנו יודעות שקשה לך
לקבל מחמאות ,אבל אנחנו רוצות שכולם ידעו עד כמה את נפלאה .תודה מעומק ליבנו.
תודה לכולכם שבאתם .מאחלות לכם צפייה מהנה
מחנכות מחזור י"ב ,עמקים תבור.

